
 

Ready in 3 (3 BÜ§c S¤n Sàng) là m¶t chÜÖng trình Ùng phó khÄn cÃp dành cho ti‹u bang Missouri. Do Ban SÙc KhÕe và DÎch Vø 
Lão Niên tài tr® cho chÜÖng trình. Ready in 3 nh¢m møc Çích giúp Ç« nh»ng cÜ dân và c¶ng ÇÒng chuÄn bÎ Ç‹ Ùng phó trong các 
trÜ©ng h®p khÄn cÃp tØ các vø thiên tai cho Ç‰n các cu¶c khûng bÓ. MuÓn bi‰t thêm thông tin, xin vi‰ng mång lÜ§i theo ÇÎa chÌ: 
www.dhss.mo.gov. 

 CÁCH LÆP K‰ HO�CH KHI X�Y RA TAI H†A KHÄN CÃP 
 

Tåi nhà riêng, trÜ©ng h†c, công sª, và ngay cä trong xe hÖi, chúng ta nên bi‰t phäi làm gì trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp. 
Chúng ta cÀn bi‰t nên Çi Çâu trong tình trång khÄn cÃp. Ban SÙc KhÕe và DÎch Vø Lão Niên Missouri Çã lÆp ra m¶t chÜÖng 
trình g†i là Ready in 3 (3 BÜ§c S¤n Sàng). ñây là phÜÖng cách dÍ dàng Ç‹ chuÄn bÎ cho các trÜ©ng h®p khÄn cÃp:  
 

Ready in 3 bao gÒm ba bÜ§c sau Çây: 
 

1. LÆp k‰ hoåch cho chính mình, gia Çình mình và công viŒc cûa mình. 
2. ChuÄn bÎ m¶t b¶ døng cø cÃp cÙu dùng tåi nhà riêng, trong xe hÖi và nÖi làm viŒc. 
3. L¡ng nghe thông tin Ç‹ bi‰t nên làm gì và Çi Çâu trong tình trång khÄn cÃp hiŒn tåi. 
 

1. LÆp k‰ hoåch cho chính mình, gia Çình mình và công viŒc cûa mình. Không ai bi‰t ÇÜ®c khi nào xäy ra vÃn ÇŠ khÄn 
cÃp. Quš vÎ có th‹ không ª tåi nhà. Gia Çình có th‹ không cÆn kŠ bên nhau trong lúc Çó. Nên nh§ m¶t sÓ viŒc trong ÇÀu: 
 

• LÆp m¶t k‰ hoåch trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp cho gia Çình. Gia Çình có th‹ không cÀn kŠ bên nhau trong 
trÜ©ng h®p xäy ra tình trång khÄn cÃp. ñó là lš do tåi sao lÆp m¶t k‰ hoåch Çâu vào Çó là m¶t vÃn ÇŠ quan tr†ng. 
Cä gia Çình nên cùng bi‰t và hi‹u rõ k‰ hoåch. Trong trÜ©ng h®p quš vÎ và gia Çình mình m‡i ngÜ©i m¶t nÖi trong 
tình trång khÄn cÃp, nên nh§ liên låc v§i bån bè ho¥c thành viên trong gia Çình. NgÜ©i này có th‹ giúp liên låc v§i 
nh»ng ngÜ©i bÎ thÃt låc trong gia dình. 

 

• LÆp k‰ hoåch cho hai tình trång - ª tåi nhà và phäi r©i khÕi nhà. Quš vÎ nên chuÄn bÎ cho hai tình trång, lÜu trú 
tåi m¶t nÖi nào Çó (nhÜ là ª nhà mình) ho¥c tän cÜ. Quy‰t ÇÎnh tÓt hÖn h‰t nên Çi hay ª tùy thu¶c vào loåi tình 
trång khÄn cÃp. Nhân viên chánh quyŠn có th‹ quy‰t ÇÎnh ÇiŠu này cho quš vÎ.  

 

• Nên bi‰t Çi Çâu trong trÜ©ng h®p quš vÎ phäi r©i khÕi nhà. ñôi khi ª trong nhà cÛng không an toàn. Nên trù 
tính nÖi mà gia Çình mình có th‹ g¥p g«. Nên bi‰t nÖi mà quš vÎ së Ç‰n và Ç‰n Çó b¢ng phÜÖng tiŒn nào.  

  

2. ChuÄn bÎ m¶t b¶ døng cø cÃp cÙu Ç‹ trong nhà, trên xe hÖi và tåi nÖi làm viŒc. N‰u tình trång khÄn cÃp xäy ra, quš 
vÎ có th‹ không mua ÇÜ®c ÇÒ æn thÙc uÓng trong vòng vài ngày hay cä tuÀn. Và, có th‹ bÎ mÃt ÇiŒn. Quš vÎ nên có m¶t b¶ 
døng cø cÃp cÙu Ç‹ s¤n trong nhà. Nên Ç‹ b¶ døng cø cÃp cÙu g†n nhË hÖn trên xe hÖi và tåi nÖi làm viŒc. 

• Nh»ng vÆt døng chính cho b¶ døng cø bao gÒm: 
o NÜ§c và th¿c phÄm khô hay Çóng h¶p 
o Radio Çã nåp ÇiŒn 
o ñèn pin 
o Pin phø cho radio và Çèn pin  
o ThuÓc Çã kê toa 
o B¶ døng cø sÖ cÙu 
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• CÓ g¡ng d¿ tr» thÙc æn Çû dùng trong ba ngày cho m‡i ngÜ©i theo k‰ hoåch cûa mình. NÜ§c tinh khi‰t 
cÛng rÃt quan tr†ng. quš vÎ nên Ç‹ dành m¶t ga lông nÜ§c cho m‡i ngÜ©i trong vòng ít nhÃt ba ngày. N‰u 
có phòng trÓng, quš vÎ nên tr» thêm nÜ§c Ç‹ chu cÃp cho m‡i ngÜ©i.  

 
• ñ‹ các ti‰p liŒu khÄn cÃp vào m¶t cái thùng Ç¿ng không thÃm nÜ§c và có th‹ dÍ dàng mang vác trong 

trÜ©ng h®p phäi r©i khÕi nhà. Quš vÎ có th‹ sº døng m¶t cái túi l§n, thùng nh¿a, ho¥c thùng chÙa có n¡p 
ÇÆy.  

 
3. L¡ng nghe thông tin Ç‹ bi‰t nên làm gì và Çi Çâu trong tình trång khÄn cÃp th¿c tåi. Gi» bình tïnh khi xäy ra 
tình trång khÄn cÃp là rÃt quan tr†ng. Thu thÆp càng nhiŠu thông tin vŠ tình hình càng tÓt b¢ng cách nghe radio 
hay xem tin tÙc trên TV. Tuy nhiên, trong m¶t vài trÜ©ng h®p khÄn cÃp, có th‹ bÎ mÃt ÇiŒn. Nên nh§ mang theo 
radio Çã nåp pin cùng v§i pin phø. 
 
Các quan chÙc thành phÓ, quÆn và ti‹u bang lÆp k‰ hoåch cho tình trång khÄn cÃp. Trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp, 
làm theo các chÌ thÎ và thông báo cûa h† là ÇiŠu quan tr†ng. H† së cung cÃp cho quš vÎ nh»ng thông tin cÆp nhÆt 
nhÃt. 
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